هل انت بحاجة إلى مساعدة مع (فافسا)  Free Application for Federal Student Aidالخاص بك؟ هذا
البرنامج هو (تطبيق مجاني للحصول على المعونة الطالبية االتحادية)
* يرجى الحضور للحصول على المساعدة في استكمال نموذج فافسا على اإلنترنت (www.fafsa.gov).
من :جميع ديرينغ المدرسة الثانوية كبار السن وأولياء األمور.
الموعد :الثالثاء  24اكتوبر  2017من  6:30مساء  8:30 -مساء
المكان :ديرينغ هاي ششول ،رومز  ،313 ،312 ،311 ،310 ،309أور 314
* يرجى التخطيط للوصول في الساعة  6:30مساء .وسوف يكون تمكين الوقت من جميع األسر الستكمال (فافسا )خالل
ورشة العمل .فالموارد محدودة ويتعين على المتأخرين الذين يصلون في وقت متأخر أن ينتظروا حتى يتوفر الموظفون
لمساعدتهم.
مالحظة مهمة:
يجب على الطالب واآلباء واألمهات تأمين المتطلبات قبل هذا الحدث لتكون قادرة على معالجة (فافسا) في الوقت المناسب.
يرجى االنتقال إلى  fsaid.ed.govلتأمين معرفة (فافسا ) لكل من الطالب وأولياء األمور.
ماذا أحضر؟
 .1رقم الضمان االجتماعي الخاص بك.
 .2رخصة القيادة الخاصة بك (إذا كان لديك رخصة).
 .3نموذج  W-2 2016الخاص بك وأية سجالت مالية أخرى .
 .4العائد الضريبي االتحادي لعام  2016الخاص بالوالدين (إذا كنت معاال من قبلهم )
 .5سجالت الدخل غير الخاضعة للضريبة لعام ( 2016أي سجالت الضمان االجتماعي والمعونة المؤقتة لألسر المحتاجة
والرفاهية وسجناء المحاربين القدامى)
 .6بيانات البنك الحالية.
 .7المعلومات التجارية واالستثمار الحالية.
 .8واحدة من الوثائق أدناه إذا لم تكن مواطنا أمريكيا.
 .9بطاقة التعريف الخاصة بك للمدرسة ( هوية المدرسة ).
(*** أنت مؤهل للمشاركة إذا كان لديك الوضع القانوني والوثائق التالية):
•مواطن أمريكي
• المقيم الدائم للواليات المتحدة ،مع بطاقة اإلقامة الدائمة (المعروفة سابقا باسم بطاقة استالم تسجيل األجانب أو "البطاقة
الخضراء")
• المقيم الدائم المشروط ()I-551C
• سجل وصول المغادرة ( )I-94من إدارة األمن الداخلي يظهرون أي من التسميات التالية" :الالجئ"" ،منح اللجوء"،
"اإلفراج المشروط ألجل غير مسمى"" ،اإلفراج المشروط عن العمل اإلنساني" أو " الكوبي  -الهايتية المشارك "
• مواطن في جمهورية باالو (بو) ،أو جمهورية جزر مارشال ،أو واليات ميكرونيزيا الموحدة.
الموارد المتاحة:
· سوف يشرح موظفو الهيئة المالية في والية ( ماين ( MAINEكيفية ملء نموذج "فافسا" بشكل صحيح .و حسب
توجيهات النظام المنسق وجعله يحدث .
الموظفون سيتواجدون لتقديم الدعم أيضا.
· سوف يكون الكادر المختص متوفرا لتقديم دعم الترجمة.
إذا كان لديك أي أو أسئلة ،يرجى االتصال ب(تيم كرونين)
مدير برنامج ( اجعله يحدث) Make It Happen
على الرقم  9775-318 207أو cronit@portlandschools.org
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